
Oponentský posudek na bakalářskou práci p. Jiřího Schulze
,,Příprava fosfinferrocenového diamidu6(

PředloŽená bakaiářská práce Se zabý.vá syntézorr a charakterizací bidentátního fosfinferrocenového di-
amidu, který byl v násiedném syntetickém kroku pouŽit pro přípravu analogického fosfinsulfidu. Práce
popisuje všechny syntetické postupy potřebné k přípravě uvedených komplexů, dále podává podrobný a uce-
lený přehled výledků spektráIních analýz, StěŽejní metodou uŽitou k těmto účelům byla NMR spektroskopie,
na jejímŽ základě bviy obě připravené látky plně charakterizované: pro úplnost uvádí práce i diskuzi jejich IČ
spekter v nujolu. Pro ferrocenový diamid jsou navíc prezentována data rentgenostrukturní analýzy získaného
monokrystalu.

Práce je napsána velmi přehledně a s maximální pečIivostí, takŽe ani po stránce obsahové ni formální
nemohu mít Žádných výhrad. oceňuji velmi pěkně Zplacovanou historickou exkurzi do chemie ferrocenů
v úvodní části práce, která v závěru srozumitelně vysvětluje důvody studia slouČenin, jejichŽ popisem se
práce v dalsím zabývá.

Jediná moie kritická poznámka k předloŽené práci se týká tabulek 5.1 a 5.2: pokud se prezentují
hodnoty tenzoru termálních pohybů, měla by tabulka 5.2 uvést vŠech jeho šest sloŽek (ve zmíněné tabulce
chybí Člen [/rr), Není mi jasné, jsou-li údaje objevující se v tabulce 5.1 tím chybějícím údajem; zde by se

měIv pro čtenářovu rychlou orientaci objevit hodnoty stopy ortogonalizovaného termálního tenzoru ([/"n)

pro jednotiivé atomy, bohuŽel nadpis posledního sloupce tJr,"(Ul) postrádá fyzikální SmyS] a proto není
zřejmé o který údaj se jedná.

Na tomto místě si vŠak dovoluji mít jeŠtě dvě poznámky, nemající por,ahu kritiky. nýbrŽ upŤesnění
některých tvrzení objevujících se v úvodní části předloŽené práce. Zásluhy rentgenostrrrkturní analýzy při
odhalování struktury ťerrocenu Ize ztéŽí oddiskutovat, bodová grupa D57. Či D5d moiekuly vŠak nemůŽe
z těchto experimentů vyplynout pro neslučitelnost pětičetné osy s krystalovou mŤíŽí. V případě ortorom-
bické soustavy bude maximální bodová grupa C27, (za předpok]adu umístění molekuly do specielní polohy),
v případě triklinické modifikace bude mít molekula j|Ž pouze identitu' odchylky od ideáIní pětičetné osy
nebudou samozřeimě příliŠ podstatné, úplná ekvivalence uhlíkových či vodíkových atomů však můŽe nastat
jen v kapalné či plr,nné fázi.

Další poznámka se týká ú}ohy d.orbitalů pŤi diskuzi vazebných poměrů ve fosfinech. Podle moderních
představ (podloŽených NNIR experimenty a hlavně ab initio výpočty) jsou za odlišné vlasťnosti prvků iřetí
periody ve srovnání s lehčími analogy zodpovědny o* orbitaly, tvořící se místo ,,regulérních.. o vazeb, neboť
následkem niŽšího ionizačního potenciálu těŽích prvků je jiŽ energetická separace o - o* podstatně menší'
Tvorbou o* vazeb dosahuií tyto prvky ,,vyfouknutí.. e1ektronové hustoty mimo spojnici přísluŠných atomů
a vznikající difúzní orbitaly v dalŠím kroku podstoupí stabilizující interakci se sousedními atomy. Vznik
těchto interakcí často zcela vykompenzuje energetickou ztrátu vzniklou v důsledku tvory zmiňované o*
vazby. Tyto sekundární interakce jsou vzhledem k přítomnosti ,,regulérních..vazeb jiŽ nutně rr charakteru
a propůjčí celé skupině částečně aromatický charakter, coŽ se při koordinaci na kov projeví stabilizujícím
účinkem uvaŽované skupiny ve vznikajícím komplexu' Dnes je již prokázané, Že v popsaném mechanizmu
d-orbitaly pro svoji příliš vysokou energii Žádnou roli nehrají a popsaný fenomén lze vysvětlit na základě
povahy orbitalů 3s a 3p.

V závěru svého posudku mohu s potěšení konstatovat, Že bakalářská práce pana Jiřího Schulze přináŠí
nové a cenné poznatky. obsah i forma předloŽené práce dokazují, Že předkladatel si osvojil potřebné doved-
nosti prÓ zvládnutí náročných vícekrokových syntéz a získané výsledky je schopen na vysoké úrovni inter-
pretovat i prezentovat. DoporuČuji proto práci pŤijmout jako podklad pro další Íízeni a hodnotit ji nejlepšínr
klasifikačním stupněm.

V Praze, dne 6/VI/2006.
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